SANI-CAB®
ALFA

ALFA
MATERIAALGEGEVENS

SYSTEEMEIGENSCHAPPEN

° Panelen:

*Totale hoogte voor-en
zijwand: 202,5 cm incl. voeten
en stabilisatieprofiel. Totale
hoogte tussenwand: 197,5 cm
incl. vrije hoogte 15 cm.

Volkern® Polyrey is een
massieve zelfdragende
bouwplaat op basis van
thermohardende kunstharsen,
homogeen versterkt met
cellulosevezels. De panelen zijn
dubbelzijdig voorzien van een
licht gestructureerd decoratief
oppervlak.
De samenstelling en de opbouw
van deze plaat is speciaal
ontwikkeld om te voldoen aan de
extreme eisen in sanitaire
lokalen. De vochtbestendigheid
is uiteraard één van de
belangrijkste troeven van
Volkern® Polyrey. Ook de
zijkanten kunnen zonder verdere
afwerking blootgesteld worden
aan water en vocht. Daarnaast
bezit de plaat tal van andere
zeer goede chemische
eigenschappen, een hoge stooten krasvastheid, de mogelijkheid
om graffiti te verwijderen, enz.
Aan de toplaag zijn additieven
toegevoegd waardoor de plaat
anti-bacterieel is (attest
Sanitized op aanvraag).

*Rechthoekig stabilisatieprofiel,
35 x 25 mm boven voor-en
zijwanden.
*U-vormig profiel, 16 x 25 mm,
voor de aansluiting van de
panelen op de muren en op de
voorwand.

ACCESSORIES
* Accessoires zoals kleerhangers,
papierrolhouders, zeepbakjes,
leggers, urinoirscheidingswanden, spatwanden,
banken, douchegordijnen,
spiegels,...
* Speciale hoogtes, bv.
afkastingen voor douches of tot
tegen plafond, kindercabines,...

° Nylon onderdelen:
De onderdelen in nylon (PA) zijn
onbreekbaar, in de massa
gekleurd en bestand tegen hoge
temperaturen en chemicaliën. De
scharnieren en de voetsteunen
zijn versterkt met een stalen
kern.
° Aluminium profielen:
De geëxtrudeerde
aluminiumprofielen zijn
vervaardigd uit een AIMgSilegering, en nadien gemoffeld
met polyesterpoeder in een dikte
van ± 60 micron.

*Wandbekledingen, wastafels,...
KLEUREN
*Plaatsing op regelbare
voetsteunen van 15 cm hoogte.
*Deuren voorzien van 3
scharnieren waarvan 1 met
ingebouwde veer, 2 deurknoppen
en een vrij/bezetslot dat in geval
van nood aan de buitenzijde kan
geopend worden.

De panelen zijn verkrijgbaar in 15
standaardkleuren uit het
Polyrey® gamma. Nylon
onderdelen en aluminium
profielen zijn verkrijgbaar in 5
RAL-kleuren + in inox look (mits
supplement). Op verzoek kan een
kleurenkaart verkregen worden.

*De deuren liggen in het vlak van
de voorwand. De deursponningen
zijn uitgefreesd en voorzien van
geluiddempende aanslagstrips.
TOEPASSINGEN
Sani-Cab® sanitaire wanden zijn
bijzonder geschikt voor de bouw
van douchecellen, omkleedcellen
en wc-cellen. Toepassingen
situeren zich bij
industriegebouwen, kantoren,
kazernes, openbare gebouwen,
scholen, sportzalen,
ziekenhuizen, zwembaden, enz.
De afmetingen van de wanden
worden per project afgestemd op
de beschikbare ruimte.
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